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Bestwina, dn. 09 czerwca  2010r. 

 

P r o t o k ó ł  Nr XLI/10 
 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 09 czerwca 2010 roku w sali 
posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XLI/296/10 do              
Nr XLI/299/10. 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.  
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14  radnych,  co stanowi 
93%.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 13 maja 2010r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie 
budżetu gminy na 2010r. 

2) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i 
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Bestwina oraz jej jednostkom 
podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych, 

3) zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi, 

4) przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Bestwina. 
6. Informacje bieżące. 
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
9. Zamknięcie sesji. 
        

Ad.1       
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, wójta gminy, zastępcę wójta, skarbnika gminy, sekretarza 
gminy, kierowników Urzędu Gminy Bestwina, kierowników jednostek 
organizacyjnych, sołtysów, radnego powiatowego, redaktora naczelnego 
„Magazynu Gminnego” oraz zaproszonego gościa p. Urszulę Kal - Dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach.  
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Otworzył XLI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 09 czerwca 2010 roku. Na 
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na 
ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Przed przystąpieniem do części roboczej sesji, Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek stwierdził, że w naszej gminie mieszkają osoby, którym można 
pogratulować ich działalności, wyrazić wdzięczność za tą działalność, a jedną z 
takich osób na dzisiejszej sesji jest p. Urszula Kal – Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Janowicach. W tym miejscu oddał głos Wójtowi Gminy 
Stefanowi Wodniakowi – członkowi Kapituły Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wójt podkreślił, że 
jako członkowi Kapituły, było mu niezwykle miło, iż Szkoła w Janowicach 
została wybrana i wysoko oceniona uczestnicząc w  Programie Ekologicznym 
WFOŚiGW. Szkoła otrzymała 5000zł. tzw. „zielony czek”. W Programie tym 
uczestniczyły instytucje pozarządowe, jak i szkoły. Z pośród powiatów: 
cieszyńskiego, żywieckiego i bielskiego nie wybrano żadnej  innej szkoły choć 
nominowanych było wiele. Za tą inicjatywę i działanie, Wójt Stefan Wodniak 
wraz z Przewodniczącym Jerzy Zużałkiem , złożyli Pani Urszuli Kal – 
Dyrektorowi ZSP w Janowicach serdeczne podziękowanie wręczając bukiet 
kwiatów. 
 
Kolejno złożono życzenia radnemu Jerzemu Stanclikowi z okazji 60-tych 
urodzin.  
 
Ad.2 

Sekretarzem obrad jednogłośnie wybrany został radny Wiesław Szypuła. 
 

Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który 
został przyjęty jednogłośnie tj. 14 głosami „za”. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady 
Gminy Bestwina z dnia 13 maja 2010 sporządzony został prawidłowo                  
i znajduje się do wglądu na sali obrad, zaś na co dzień znajduje się do wglądu w 
Biurze Rady Gminy. 
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty           
14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że w dniu 7 czerwca 
2010r. odbyło się jedno wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady 
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Gminy, na którym omawiane i opiniowane były projekty uchwał na obecną 
sesję.  Zadeklarował, że  wypracowane opinie  będzie przedstawiał przy 
podejmowaniu poszczególnych uchwał. 
 
Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał : 
 
1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie  
budżetu gminy na 2010r. 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa informując, że zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na 
2010r. o kwotę 84 338,00zł.Szczegółowo omówiła poszczególne działy i 
rozdziały zgodnie z pozycjami zawartymi w projekcie uchwały. Budżet po 
wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą wyniesie: 
- po stronie dochodów kwotę 30 484 774,26zł.  
- po stronie wydatków kwotę 34 815 384,17zł.   

• Pozytywna opinia komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLI/296/10 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie  
budżetu gminy na 2010r. – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 
 
2) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania 
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Bestwina oraz jej jednostkom podległym oraz 
wskazania organów do tego uprawnionych, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa informując, że jest to sprawa techniczna, ponieważ dotychczasowa 
uchwała wymagała dostosowania do nowej ustawy o finansach publicznych. 

• Pozytywna opinia komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLI/297/10 w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania 
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Bestwina oraz jej jednostkom podległym oraz 
wskazania organów do tego uprawnionych – została przyjęta 14 głosami „za” 
tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 
 
3) zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi, 
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• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Zastępca Wójta Artur Beniowski 
informując, że dotyczy to zadań: budowy chodnika dla pieszych w Bestwinie 
przy ul. Krakowskiej od skrzyżowania z ul. Janowicką do przystanku 
autobusowego oraz utrzymania zieleni niskiej (koszenie traw wzdłuż dróg 
powiatowych położonych na terenie gminy. 

• Pozytywna opinia komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLI/298/10 w sprawie 
zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi  – została przyjęta 14 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

 
4) przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Bestwina. 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że 
ten obszerny dokument był szczegółowo omawiany przez Kierownika 
Referatu Alicję Grygierzec, a także był odpowiedni czas na wnoszenie uwag. 
Zaznaczył, że Program ten jest niezbędny i zgodnie z ustawą winien być 
przyjęty. 

• Pozytywna opinia komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLI/299/10 w sprawie 
przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Bestwina – 
została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 
 

Ad.6 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przedstawił kalendarz imprez na najbliższy 
weekend, który przedstawiał się następująco: 
- 11 do 13 czerwca br.– Międzynarodowy Turniej kajak polo – Żwirownia 
- 19 czerwca br.-  „mini triathlon” o Puchar Starosty. 
- 12 czerwca br. - tereny rekreacyjne w Kaniowie - „Underground festiwal,”   
- 13 czerwca br. - Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i 
Innowacji w Kaniowie - , IV Zlot BMW Klub Podbeskidzie, 

- 12 czerwca br. - V Janowicki Rajd Rowerowy oraz po zakończeniu rajdu -  
Piknik Rodzinny, 

- 15 czerwca br. odbędzie się  otwarcie i poświęcenie modernizowanego  
budynku Ośrodka Zdrowia w Bestwinie, na które wszyscy radni otrzymali 
zaproszenie. 

- 19-20 czerwca br. - uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia Zespołu 
Regionalnego „Bestwina”, 
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Kolejno Wójt Stefan Wodniak poinformował, że już na wspólnym posiedzeniu 
komisji składał informację odnośnie powodzi, niemniej nawiązał do Centrum 
Zarządzania w Katowicach i zasad udzielania pomocy finansowej dla 
poszkodowanych w wyniku powodzi. Zaznaczył, że zasady te są o bardzo 
zaostrzonej dyscyplinie wydawania środków. Powodem jest rozmiar katastrofy 
w całym kraju. Gminy zostały zobowiązane do przestrzegania tej dyscypliny. W 
związku z tymi zaostrzonymi kryteriami, gmina musi zwrócić 300tyś.zł. z 
otrzymanych 400tyś.zł. Dla przykładu podał, że gmina Wilamowice ma do 
zwrotu 400tyś.zł., a Czechowice-Dziedzice 1,2mln.zł.  
Wypowiedź Wójta uzupełniła Beata Szypka - Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bestwinie informując, że ministerstwo powołuje się na 
ustawę o  prawie wodnym i definicję powodzi. W pierwszej kolejności zostało 
złożone zapotrzebowanie na kwotę 400tyś.zł. na usuwanie skutków powodzi. 
Okazało się jednak, że w naszej gminie powódź w myśl ustawy o prawie 
wodnym, nie miała miejsca. Bowiem przez powódź rozumie się takie wezbranie 
wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub na  morzu, 
podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny 
rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia. 
Pomoc może być kierowana do tych osób, które we własnym zakresie nie są w 
stanie usunąć powstałych szkód. Zaznaczyła, że nie ma odszkodowań za zalane 
piwnice, a jedynie za zalane pomieszczenia mieszkalne. W pierwszej kolejności 
więc zostało wypłacone odszkodowanie dla 8 gospodarstw, gdzie rzeczywiście 
taka sytuacja miała miejsce. Kolejno przygotowana jest dokumentacja i wypłata 
dla 12 gospodarstw, które również spełniają wytyczne ministerstwa. W związku 
z tymi wytycznymi, pozostałą kwotę, którą gmina otrzymała, należy zwrócić.    
 
Wójt Stefan Wodniak poinformował również, że firma „Kruszywo-Sprzęt” 
złożyła powiadomienie o odnowieniu koncesji na wydobycie żwiru w Kaniowie 
(wykupione baseny po Żwirowni Wodzisław), będącej w gestii Starosty. 
Wydobycie dotyczy dwóch, a nie trzech warstw złoża, niemniej zaznaczył, że 
mimo to, będzie żądał ekspertyzy hydrologicznej, bo jak podkreślił, nie chodzi o 
to by przeszkadzać przedsiębiorcom, ale o upewnienie się,  czy nie będzie 
zagrożenia dla ujęcia wody. Jeżeli ekspertyza będzie pozytywna, to zostaną 
uzgodnione warunki i opinia również będzie wydana pozytywna. Zwrócił też 
uwagę na aspekt rekultywacji po zakończeniu wydobycia.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zapytał, czy ten teren w planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy, jest przewidziany do wykorzystania 
przemysłowego?  
Wyjaśnień udzieliła Alicja Grygierzec – Kierownik Referatu informując, że 
teren jest przewidziany pod działalność przemysłową i w tym zakresie nie ma 
żadnej sprzeczności. Ponadto Wójt jedynie opiniuje  decyzję Starosty przy 
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wydawaniu koncesji. Każda, zaś zmiana planu zagospodarowania, w tym 
zakresie i na tym etapie, wbrew podjętym działaniom Firmy, trafiłaby do Sądu 
Administracyjnego. 
 
Radny Edward Jonkisz zapytał, które są to tereny? 
 
Kierownik Alicja Grygierzec odpowiadając poinformowała, że jest to obszar  
nieprzekraczający pow. 2ha i ciągnie się od torów kolejowych. Przypomniała, że 
jest to teren, który był analizowany przy wniosku syndyka 2 lata temu. 
 
Radny Edward Jonkisz wyraził obawy, czy wydobycie żwiru nie spowoduje 
zagrożenia dla ujęcia wody. Przypomniał z kolei, że  eksploatacja żwiru trwała 
tam 30 lat, a sprzęt jakim dysponowała ówczesna firma, nie zawsze był 
sprawny. Wycieki oleju, a także nie właściwe jego utylizowanie mogło 
spowodować skażenie żwiru. 
 
Radny Jacek Łuszczak zapytał, czy wówczas już funkcjonowało ujęcie wody? 
Zaproponował też, aby odbyło się posiedzenie  komisji w tym temacie, celem 
prześledzenia materiałów tym zakresie, iż problem jest bardzo poważny. 
 
Wójt Stefan Wodniak  zaproponował, aby komisja spotkała się w chwili, kiedy 
będzie ekspertyza hydrogeologiczna. Nawiązując do obaw związanych ze 
skażeniem olejami, to stwierdził, że w przypadku nieprzestrzegania technologii, 
eksploatacja będzie natychmiast wstrzymana. Wyjaśnił też, że poza 
wydobyciem surowca, nie będzie tam żadnej innej działalności typu przesiewu, 
sortowania itp. 
 
Radny Antoni Grygierzec przypomniał, że hydrolodzy nie mieli 
przeciwwskazań kiedy „Wodzisław” wydobywał żwir do samego dna i miał 
zakład przeróbczy na miejscu. W związku z tym uważa, że wybieranie samego 
pokładu nie stanowi żadnego zagrożenia. Proponował natomiast, czy gmina nie 
mogłaby spróbować zawrzeć z firmą wydobywczą jakiegoś porozumienia lub 
umowy. Uważa, że współpraca mogłaby się okazać korzystna, chociażby w 
zakresie wymiany akwenów na powiększenie ujęcia wodnego, czy też 
rekultywacji wałków, które później służyłyby zarówno firmie jak i gminie.  
 
Radny Jerzy Stanclik zapytał, czy firma będzie wydobywać tylko pospółkę?  
Odpowiadając, Wójt potwierdził, że wydobywana będzie pospółka. 
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Ad.7 
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Zużałk odczytał wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w 
Kaniowie z dnia 7. 05.2010r.: 
- założyć monitoring w najbardziej newralgicznych punktach sołectwa celem 
zapobiegania szerzącego się wandalizmu, 

- naprawić nawierzchnię dróg, w szczególności powiatowych, z 
natychmiastowym uwzględnieniem ul. Krzywolaków, 

- sukcesywnie remontować rowy i cieki wodne oraz podnosić wał na kanale 
„Ulga”. 

Wnioski stanowią załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 

Ustne wnioski złożyli: 
 
Radna Danuta Kubik: 
- z upoważnienia mieszkańców sołectwa Bestwinka podziękowała wszystkim, 
którzy dzień i nocą pracowali przy ostatniej powodzi, tak sprawną obsługę 
jazu, jak i obłożenia Łękawki workami z piaskiem. W imieniu mieszkańców 
ul. Pastwiskowej i Braci Dudów prosiła o spowodowanie udrożnienia 
wszystkich przepustów wodnych zapomnianych lub uważanych za 
niepotrzebne, gdyż ostatnie opady pokazały, gdzie należy udrożnić rury, czy 
też założyć ich większy przekrój. 

- podziękowała również za wybudowanie wiaty autobusowej, 
- skierowała wniosek do radnych powiatowych o załatanie dziur na ul. 
Olchowej, 

- w imieniu mieszkańców Bestwinki prosiła, aby zmienić znak drogowy na ul. 
Witosa podwyższając jego ograniczenie z 40km/h na prędkość dozwoloną w 
terenie zabudowanym. Przekazała również, że motocykliści przekraczają 
prędkość na tej ulicy trzykrotnie. 

 
Radny Jacek Łuszczak: 
- podziękował za poprawienie drogi prowadzącej do „Panienki” na Podkępiu, 
- w imieniu rodziców prosił o wyjaśnienie, jak będzie rozwiązana sprawa sali 
gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwinie, która ma 
być zamieniona na salę dydaktyczną. 

 
Radny Edward Jonkisz 
- podziękował w imieniu mieszkańców Kaniowa za nowe przystanki na ul. 
Witosa. 
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Radny Andrzej Wojtyła 
poinformował, iż znak drogowy przy Leśniczówce w Janowicach informujący o 
ostrym zakręcie w kierunku Hałcnowa i Pisarzowic jest nieczytelny 
(wyblaknięty przez słońce), 
 
Radny Stanisław Nycz 
- zapytał, co dalej ze starym przedszkolem w Janowicach? 
 
Radny Wiesław Szypuła 
- zapytał, czy był dokonany odbiór ul. Witosa, gdyż mieszkańcy zgłaszają brak 
rowów, brak odwodnienia, 

- prosił o jedną lampę na moście ul. Godynia. Zaznaczył, że jest tam słup 
energetyczny i wystarczy tylko usunąć brzozę, która by tą lampę zasłaniała. 

 
Radny Jan Wróbel 
- podziękował za nawiezienie kamienia na Podkępiu, 
- zapytał na jakim etapie jest przekształcenie działki przy Domu Strażaka w 
Bestwinie? (Odp.Kierownik Alicja Grygierzec – uchwała jeszcze nie ukazała 
się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, prawdopodobnie 
ukaże się w lipcu br.), 

- podniósł problem ul. Polnej, 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
w trakcie pełnionego dyżuru w Urzędzie Gminy przyjął prośby i wnioski 
związane z powodzią, obfitych deszczy, a dot.:  
- terenu Ochmanowca, mostek obok Karola Kóski tj. ul. Młyńska, zarurowany 
odcinek wzdłuż ul. Olchowej (woda nie odpływa w takim tempie, jak by 
mogła odpływać, co powoduje podtapianie tamtego rejonu. Również 
powoduje to, iż rozdział wód nie jest tak wykonany, aby woda płynęła do 
Łękawki, a nie płynęła na Kaniów, 

- obudowania i wykonania monitoringu na kanale Ulgi przy zasuwie, 
upoważnienia osób do regulacji tej zasuwy, 

- przebudowania rozdziału wód obok p. Lewczaka (następuje tzw. „cofka”, 
- rowu, który biegnie od ul. Dankowickiej do ul. Grobel Borowa – woda nie 
płynęła rowem, a polami powodując zalewanie domów i upraw, 

- wykonania dodatkowego przepustu pod ul. Grobel Borowa, 
- wyczyszczenia niedrożnych przepustów: ul. Olchowa, Młyńska i Sportowa, 
 
Radny Edward Jonkisz 
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w imieniu mieszkańców Bestwinki, części Kaniowa i Bestwiny jeżdżący w 
kierunku mostu na rzece Białej, prosił o remont cząstkowy wraz z rowami 
odwadniającymi. Szczególnie zwrócił uwagę na odcinek obok p. Janeczki na ul. 
Ludowej i w kierunku ul. Młyńskiej w rejonie tunelu. 
 
Radny Stanisław Nycz 
w imieniu zainteresowanych mieszkańców zapytał, czy na terenie byłego 
wysypiska śmieci można by wykonać tor do jazdy kładami. Odp. Wójta, nie 
można, gdyż teren będzie obsadzony sadzonkami drzew. 
 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala 
przychylił się do wniosków, które przedstawił Przewodniczący Jerzy Zużałek i 
stwierdził, że trzeba podjąć konkretne działania w celu ratowania mieszkańców 
przed powodzią. Rowy melioracyjne, rowy przydrożne pokazały w jakim stanie 
jest infrastruktura. Rów i przepusty na ul. Dankowickiej znów wymagają wiele 
pracy. Ul. Krzywolaków, zapadnięcie po wykonanym przepuście obok p. Sowy, 
dziury obok p. Cupriaka nie zostały nawet ruszone. Należy monitować do służb 
odpowiedzialnych, aby zajęły się stanem wałów na rzece Wiśle i rzece Białej 
(przeprowadzić ekspertyzy). Podniósł problem konieczności przeprowadzenia 
akcji odkomarzania. Poruszył również problem ul Rybackiej i niejasności co do 
budowy planowanej tam nowej pompowni. Na zakończenie swojego 
wystąpienia podziękował Sztabowi Powodziowemu z Wójtem Gminy na czele 
oraz wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy, jak i 
jednostkom Państwowej Straży Pożarnej z rejonu województwa śląskiego za 
trud i wkład pracy, który został wykonany przy ostatnich nawałnicach. 
 
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik 
Zapytał, czy była przeprowadzona wizja na rzece Łękawka w Janowicach na 
odcinku od ul. Kubika w górę. Z informacji uzyskanych w ubiegłym roku od 
przedstawiciela z Katowic dowiedział się, że regulacja tej rzeki przewidziana 
jest dopiero do 2015r. Stwierdził, że do tego czasu, niektóre budynki przy 
kolejnej powodzi znajdą się w rzece. W związku z tym uważa, że trzeba 
natychmiast podjąć działania zmierzające do przyspieszenia tej regulacji, a nie 
czekać do roku 2015. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Jerzy Zużałek  odczytał pisma Zastępcy Wójta Artura 
Beniowskiego: 
– pismo skierowane na wniosek mieszkańców Kaniowa  do PKP PLK S.A 
Zakład Linii Kolejowych w Katowicach z prośbą o pogłębienie i umocnienie 
brzegu od ul. Dankowickiej przepustu melioracyjnego pod linią kolejową nr 
093 Trzebinia Zebrzydowice na odcinku 41 kilometrów 498 metrów. 
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Pismo stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 
 

– pismo skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej 
informujące o uszkodzeniach poboczy dróg powiatowych: 
� ul. Hallera w Bestwinie (obok stawów), 
� ul. Kościelna w Bestwinie (za cmentarzem), 
� ul. Krakowska w Bestwinie (między stawami), 
� ul. Gospodarska w Bestwinie (obok nr 46), 
� ul. Św. Floriana w Bestwince (na skrzyżowaniu z ul. Jarzębinową), 
� ul. Janowicka w Bestwinie i Janowicach (odcinki drogi od skrzyżowania z 
ul. Kubika w kierunku Bestwiny), 
� ul. Szkolna w Bestwinie i Janowicach (odcinki dróg), 
� ul. Ludowa w Kaniowie (odcinek drogi od ul. Czechowickiej). 
Pismo stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 
– pismo skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina 
odpowiadające na wnioski z sesji z dnia 13 maja 2010r.: 
� sprawy dotyczące administracji Powiatu, zostały zgłoszone do 
odpowiednich jednostek, zostały też zorganizowane wizje w terenie, 
dotyczące szczególnie ważnych i przeciągających się spraw, 
� w związku z powodzią i trwającą do dzisiaj akcją pompowania wody 
wiele wniosków będzie zrealizowanych w najbliższym czasie, a o ich 
realizacji będę informował na bieżąco wnioskujących radnych i rady 
sołeckie, 
� zostały naprawione drogi gruntowe: ul. Jarzębinowa, Podlesie, do 
„Panienki”, Jaworowa, 
� zgłaszane drogi, rowy i przepusty są naprawiane na bieżąco. 
Pismo stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 
Odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania z obecnej sesji udzielali: Wójt 
Stefan wodniak oraz zastępca Wójta Artur Beniowski.  
 
Wójt Stefan Wodniak:  
– wiele wniosków dotyczących powodzi jest już znana, bowiem do Urzędu 
Gminy wpłynęło 140 wniosków mieszkańców, 

– do  zaadaptowania salki gimnastycznej w przedszkolu na salę dydaktyczną 
od nowego roku szkolnego, zmusiła sytuacja. Chodzi o to, aby zapewnić 
miejsce dzieciom w przedszkolu w 100%, przy czym sala gimnastyczna nie 
jest wymiarową salą gimnastyczną, lecz większym pokojem, w którym 
mniejsze dzieci mogły wykonywać ćwiczenia. W tej sytuacji dzieci 
najmłodsze mogłyby ćwiczyć  w dużym holu przedszkola, zaś dzieci 6 i 7 
letnie przechodziłyby na ćwiczenia do szkoły, a później zostawałyby na 
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lekcje w sali komputerowej. Problem był przekazany i z rodzicami 
dyskutowany. Nadmienił też, że rozważany jest remont przedszkola w taki 
sposób, aby wyburzyć zbędny i nieużywany taras, a w miejsce to 
doprojektować nowe  skrzydło w celu pozyskania nowych powierzchni. Przy 
tej okazji zostałyby też wymienione okna w obecnym budynku 

– stare przedszkole w Janowicach – do końca czerwca br. ma być 
rozstrzygnięty wniosek, który zgłosiła „Inicjatywa społeczna” o pozyskanie 
środków na finansowanie, 

– wały w Kaniowie – są już wykonywane ekspertyzy na podmytych i  
przeciekających odcinkach, 

– wizja na Łękawce – obecnie wszystkie siły w Polsce skierowane są na  wały, 
na przecieki i pewnych spraw nie da się przyspieszyć mimo, że są ważne, 

– rów odbierający wodę z ul. Dankowickiej wymaga jak najszybszej 
modernizacji i taka prośba będzie skierowana do starosty i  radnego 
powiatowego, 

– Kompania Węglowa finansuje paliwo poprzez Kopalnię Brzeszcze-Silesia, 
 
Zastępca Wójta Artur Beniowski: 
– przeprosił, że z uwagi na udział w akcji powodziowej, opóźniła się realizacja 
części wniosków z poprzedniej sesji, 

– osobiście uczestniczył z przedstawicielami WZIR-u na objeździe miejsc 
newralgicznych Łękawki (przy p. Pasierbku), są sporządzone notatki z tych 
miejsc. WZIR na chwilę obecną ma przygotowaną koncepcję techniczną od 
odcinka, który został wyregulowany tj. w okolicach Nad Łękawką w 
Kaniowie do ul. Św. Sebastiana w Bestwince tj. ok. 4km. To zadanie będzie 
wykonane jeszcze w tym roku, jak tylko WZIR otrzyma środki finansowe 
zewnętrzne, którymi się posiłkuje. Data 2015 rok, to jest data graniczna, 
kiedy WZIR będzie chciał dokonać regulacji całej długości cieku Łękawka, 

– ul. Witosa – nie było jeszcze odbioru nowego odcinka. Odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych, z przedstawicielami 
wykonawcy i zgłoszone uwagi zostały uwzględnione i jeżeli nie zostaną 
wykonane, to nie zostanie podpisany dokument odbioru, 

– lampa na ul. Godynia – problem zostanie rozpoznany w Energetyce (warunki 
zapalania), 

 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala uzupełnił swoje wnioski: 
– w związku z nowym przepustem na ul. Krzywolaków w rejonie p. Sowy 
prosił o przyspieszenie  realizacji rowu wzdłuż ul. Furczyka i przepustu pod 
ul. Kóski,  

– droga na ul. Nad Łękawką, w rejonie p. Farugi, została podmyta, 
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Odpowiedzi  udzielił Zastępca Wójta Artur Beniowski informując, że rów 
wzdłuż ul. Furczyka już jest czyszczony i dalszym ciągiem będzie 
wyczyszczenie go do ul. Kóski i wymiana tego przepustu pod ul. Kóski na 
wysokości p. Brosza. 
 

Ad.9 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Jerzy 
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XLI sesję Rady 
Gminy Bestwina w dniu 09 czerwca 2010r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. 16:00. 
 
    Protokolant:                     Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys            Radny Wiesław Szypuła 

 
 

 
 
 
 
 


